
 بيان صحفي
 

 
  

  2011-11-23: بيروت
   

 

  
 أنشطة مقبلة في األميرآية 

 
  وودستوك •

ينّظم مرآز إبصار لحماية الطبيعة من أجل مستقبل مستدام، في الجامعة االميرآية في بيروت، مهرجانًا  
تشرين الثاني الجاري، عند السابعة مساًء على  24جان وودستوك الشهير وذلك يوم الخميس موسيقيًا يذّآر بمهر

 .مدرج مرآز هوستلر في الهواء الطلق، في الجزء السفلي من الحرم الجامعي، المقابل للبحر
  

م بيتر جام يقّدم المهرجان أغاٍن وألحان من موسيقى الستينيات والسبعينيات من تأدية عازفين وفرق محلية، منه
يبلغ ثمن التذآرة عشرة . وبيروت فوآال بوينت، وفريفول، وعمر تلحوق ومحمود رمضان، وريسايكلد

  .دوالرات، أي ما يساوي ثمن غرسة شجر واحدة
  

  .وسيستعمل ريع الحفل في حملة إبصار المستمرة للتشجير في مختلف األراضي اللبنانية
  
  

  حي التنك في طرابلس •
نمائية لمرآز الدراسات العربية والشرق أوسطية في الجامعة عرضًا أوًال للفيلم الوثائقي تقدم الجمعية السي

تشرين  24من إخراج شريف عبد النور وذلك عند السابعة من مساء الخميس " حي التنك في طرابلس"القصير 
    .الثاني الجاري في قاعة سهيل بطحيش في مبنى وست هول

    .والدعوة عامة
ول الحياة اليومية لمواطنين ولدوا في حالة من الفقر في محيط ثري وهم ال يملكون منزًال مما يجبرهم والفيلم يتنا

  لكنهم يحافظون على قيمهم األخالقية،. على أن يستولوا على األراضي بوضع اليد
  

  تراث تحت الماء •
عية أصدقاء متحف الجامعة دعا المجلس الدولي للمتاحف في لبنان بالتعاون مع مكتب اليونسكو في بيروت وجم

  .يقام في متحف الجامعة" تراث تحت الماء"األميرآية في بيروت إلى معرض فوتوغرافي بعنوان 
  

ويلي االفتتاح حفل . 2011تشرين الثاني  30ُيفتتح المعرض عند الخامسة والنصف من مساء األربعاء 
  .آانون األول القادم 10ويستمر المعرض حتى مساء . آوآتيل

  



جوالت  تح المتحف أبوابه آل يوم من اإلثنين إلى الجمعة من التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساًء وستقام خاللهيف
والمعرض هو لالحتفال بالذآرى العاشرة لتوقيع اتفاقية التراث . تفسيرية بمرافقة مرشدين ذات دراية بالموضوع

والتي ترتكز على أربعة مبادئ أساسية، وهي وجوب الحفاظ على التراث المغمور بالمياه،   المغمور بالمياه
  ورفض االستغالل التجاري لبقايا اآلثار،

ل من اجل حماية هذا التراث الثمين، وتشجيع التدريب في علم اآلثار المغمورة بالمياه، وتنبيه وتعاون الدو  
  .الرأي العام إلى أهمية التراث المغمور بالمياه

  
ومن شأن هذه االتفاقية تأمين حماية أفضل لبقايا السفن الغارقة في مختلف أرجاء العالم والتي يقّدر عددها بثالثة 

ويتضمن هذا التراث المغمور بالمياه مواقع تاريخية عديدة، من بينها بقايا منارة اإلسكندرية، . ماليين سفينة
، أو المرفأ الملكي في جامايكا الذي غاص تحت )تونس(، وجزء من قرطاجة القديمة )مصر (وقصر آليوباترة 

  .1692المياه خالل زلزال العام 
  
  
   

وتعتمد النظام التعليمي األميرآي الليبرالي للتعليم العالي  1866ام تأسست الجامعة األميرآية في بيروت في الع
والجامعة هي جامعة بحثية تدريسية، تضم هيئة تعليمية من . آنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها

مائة  تقّدم الجامعة حاليًا ما يناهز . طالب وطالبة 8000أعضاء وجسمًا طالبيًا من حوالي  600 أآثر من
آما توّفر تعليمًا طبيًا . برنامج للحصول على البكالوريوس، والماجيستر، والدآتوراه، والدآتوراه في الطب

  .سريرًا 420   وتدريبًا في مرآزها الطبي الذي يضم مستشفًى فيه
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